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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท เอน็.ซ.ี เฮา้สซ์ิง่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัศุกรท์ี่  26 เมษายน  2562  เวลา 15.00 น. ณ หอ้งเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล   แกรนด ์
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
(เวลาเริ่มประชมุเล่ือนจากเดิมที่ 14.30 น.เป็น 15.00 น.เนื่องจากฝนตกหนกัท าใหไ้ฟฟา้ดบัที่โรงแรมและ
บริเวณใกลเ้คียงเป็นเวลานาน) 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายสธุรรม   ชชัวาลวงศ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

1. 2.  ดร.พิบลูย ์  ลิมประภทัร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูล  
กิจการ 

3. นายกอบศกัด์ิ   พงศพ์นรตัน ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหา  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
4. นายวิจิตร   วิชยัสาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสมเชาว ์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  
และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

6. นายวิเชียร   ศิลาพชัรนนัท ์/1 กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายงานบริหาร) 

7. นายสมนกึ   ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
หมายเหต ุ:  1. /1นายวิเชียร ศิลาพชัรนนัท ์เป็นผูบ้รหิารสูงสุดของสายบญัชแีละการเงิน (CFO) 
   2. สดัส่วนของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด   
 

บริษัท เอ็น.ซ.ี เฮ้าสซ์ิ่ง จ ากัด (มหาชน)   ทะเบียนเลขท่ี บมจ.0107546000385 
เลขท่ี 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26  ต.คูคต อ.ล  าลกูกา  จ.ปทมุธานี  12130 
โทรศพัท ์ +66(0) 2993-5080-7  โทรสาร  +66(0) 2993-5089   www.ncgroup.co.th 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 1 
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ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม และเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนน  จากบริษัทสอบบญัชีธรรม
นิติ จ  ากดั ไดแ้ก ่ นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ และนายทศพร  ค าแสง  
     
เร่ิมการประชุม  เวลา 15.00 น. 

นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์ท าหนา้ที่เป็นพิธีกรในการประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผู้ ถือหุน้
ทกุทา่น ที่มารว่มการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮา้สซ์ิ่ง จ  ากดั (มหาชน) และได้
แจง้ใหท้ี่ประชมุ ทราบวา่ มีผู้ถือหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ จ  านวน 35 
ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้891,019,203 หุน้ จากหุน้ทัง้หมด 1,245,283,691 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.5515  ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 38 

 

กอ่นที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ พิธีกรไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ สรุปไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนที่
ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน 

2. วิธีการนบัคะแนนเสียง คือ 1 หุน้ เทา่กบั 1 เสียง 
3. เม่ือผู้ด  าเนินการประชุม แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชมุจะเรียนถามใน

ทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง 
ผูด้  าเนินการประชมุจงึจะสรุปคะแนนในวาระนัน้ๆ หากมีผูใ้ดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง 
ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เก็บบัตร
ลงคะแนนไปบนัทึกและหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  และ
สรุปผลใหท้ี่ประชมุทราบ 

4. ส าหรบัผู้รบัมอบฉันทะใหเ้ข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉนัทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาใน
หนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ไมต่อ้งลงคะแนนในบตัร เนื่องจากบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ด  าเนินการประชุมจะแจง้ผลการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 

5. หากผู้ถือหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหแ้จง้ชื่อ นามสกุล 
และซกัถามไดต้ามวาระที่เก่ียวข้อง หากทา่นใดประสงคท์ี่จะเสนอความคิดเห็นอื่นใดที่ไม่ไดอ้ยู่
ในวาระการประชมุ สามารถแสดงความคิดเห็นไดใ้นวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

6. และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณา
อนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการ
ใหเ้ลือกกรรมการไดท้ีละท่าน โดยท าตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดงัที่ไดก้ล่าว
มาแลว้ 
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หลังจบการชีแ้จง  นายสุธรรม ชชัวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชมุ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 พรอ้มกบักล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุน้ที่เข้ารว่มประชุม 
และประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสมเชาว ์ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผู้ด  าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ทัง้นี ้นายสมเชาว ์ไดเ้ชิญให้ นางสาวณัฐณมนต ์ ศรณัธัชวงศ ์พิธีกรเป็นผู้ชีแ้จง
รายละเอียดวาระการประชมุตอ่ไป 

  
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้้
ถือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

ไมมี่ผูข้อเสนอเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขรายงานการประชมุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดเ้สนอใหท้ี่
ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 

 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2561 และรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้กอ่นการประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัดงันี  ้
 

 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2561 เท่ากับ 2,534 ล้านบาท แต่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึง่มียอดขาย 2,347 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8   

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 ผลการด าเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2561 เท่ากับ 1,735 ล้านบาท ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึง่มียอดโอน 1,425 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22   

 เป้าหมายการด าเนินงานปี 2562 : บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายยอดขายที่ 2,800 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอน
กรรมสิทธ์ิ ท่ี 1,800 ลา้นบาท และขยายการลงทนุในโครงการใหม่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 3,133 ลา้นบาท 
ซึง่เป็นประเภทแนวราบทัง้หมด 

 และส าหรบัความคืบหนา้ของการเข้าร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุริต (CAC) ปัจจบุนั บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นหนึง่ในแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทจุริต ไปแลว้นัน้ 
 บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเป็นอย่างย่ิง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริต ตัง้แต่ปี 
2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการ
ตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ อีกทัง้ ปลูกฝังการปฏิบติัหนา้ที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจดว้ยความ
ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก  าหนดนโยบายการปอ้งกนัและต่อตา้นการทุจริต ไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึง่บคุลากรทกุระดบั
ของ  บริษัทฯ จะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั 
 อีกทัง้ บริษัทฯ จดัใหมี้ชอ่งทางรบัขอ้รอ้งเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดย
มุง่หวงัวา่พนกังานทกุคนจะรว่มกนัสอดส่องดแูลการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการด าเนินธุรกิจที่โปรง่ใส อนัน ามาซึง่ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท 
 โดยในปี 2561 พบว่า ไม่มีข้อรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่น การ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม  
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นต่อผู้ถือหุน้และ
ประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท รายงานประจ าปี และรายงานความยั่งยืน เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารขอใหท้ีป่ระชมุซกัถามหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และเม่ือไมมี่ผู้ถือหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจึงสรุปว่าที่ประชุม
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท ประจ าปีสิน้สุด 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ ของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้้ถือหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุนีแ้ลว้กอ่นการประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัดงันี  ้
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 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 4,249.6 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 
515.6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.8 เนื่องจากสินคา้คงเหลือลดลง 

หน้ีสิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี ้สินรวม  1,952.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2560 จ านวน 323.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 14.2  เนื่องจากเงินกูยื้มระยะสั้นและระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน และเงินกูยื้มจากกรรมการลดลง 
 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่  31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 

2,585.6 ลา้นบาท และ 2,489.3 ลา้นบาท ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 
 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
รายไดข้องบริษัททัง้จ  านวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์โดยมีรายไดจ้ากการขายบา้นจดัสรร

พรอ้มท่ีดินเป็นหลกั 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,782.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวม 

1,457 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.3 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 310.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 21.8  
 

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ได้แก่  
อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2561 อยูท่ี่ 0.64 จาก 0.91 เทา่ ในปี 2560 แตอ่ยา่งไร

ก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเ ส่ียงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉ ล่ียกลุ่มบริษัท
อสงัหาริมทรพัย ์

 

เปอรเ์ซ็นตอ์ตัราก าไรขัน้ตน้ ปี 2561 มีอตัราอยูท่ี่ 33.09%  
 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

ซกัถาม จงึขอใหท้ี่ประชมุอนมุติังบการเงินดงักล่าว 
 
จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้/ผู้รบั

มอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 

 

 

 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน
ปี 2561 และการจา่ยเงินปันผล โดยชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงันี ้

 ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 
51 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด
ทะเบียน เวน้แตบ่ริษัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน
99,164,811.13 บาท ดงันั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5 ลา้นบาท ส าหรบัผลประกอบการปี 2561 ท  าใหง้บการเงินเฉพาะของบรษิัทมีทนุ
ส ารองตามกฎหมาย 74,150,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.95 ของทนุจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
ช าระแลว้ 1,245,284,691 บาท)  

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษี และ
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทัง้นี ้การจา่ยเงินปันผลใหน้  าปัจจยัตา่ง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบรษิัท โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขที่การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งกอ่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดตอ่บริษัท
และผู้ถือหุน้ของบริษัท จากผลการด าเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ 
จ  านวน 96,300,693.21 บาท 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผู้ถือหุน้พิจารณาจา่ยเงินปันผล ในอตัรา
หุน้ละ 0.030 บาท โดยก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 และก าหนดใหมี้วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อ
หุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 15 มีนาคม 2562  

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม จงึขอใหท้ี่ประชมุอนมุติัการจดัสรรก าไร และการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม 

        ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไร และการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 
2561 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

 

 
 
 
 
 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหนง่ โดยในปีนีมี้กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้
 

1. นายสธุรรม ชชัวาลวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายกอบศกัด์ิ พงศพ์นรตัน ์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา  

  พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
3. นายวิจิตร วิชยัสาร  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สีย ไดด้  าเนินการ

ตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนั
ประกอบดว้ยคณุสมบติั คุณวฒิุ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถงึองคป์ระกอบของ
กรรมการทัง้หมดของบริษัท  

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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อีกทัง้กรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในดา้นการ
บริหารธุรกิจและการบญัชีอนัเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างย่ิง  ตลอดจนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใหข้้อแนะน าต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างอิสระ เป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
บริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจึงเห็นควรสรรหากรรมการชุดใหม่แทน
กรรมการชุดเดิมที่ครบวาระลง และใหเ้สนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อเลือกตัง้
กรรมการใหมจ่  านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. รศ.ไตรรตัน ์ จารุทศัน ์ กรรมการ  
2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท  ทัง้นี ้โดยใหมี้ผลตัง้แตว่นัที่ 
27 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

 
จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 
เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดก้ล่าวเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าด ารง

ต าแหนง่เป็นรายบคุคล ดงันี ้
 
ทา่นแรก รศ.ไตรรัตน ์    จารุทศัน ์  กรรมการ 
มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัเลือกรศ.ไตรรตัน ์ จารุทัศน ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ  ดว้ยคะแนน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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ทา่นทีส่อง นายวรการ     เทพเฉลิม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัเลือกนายวรการ เทพเฉลิม  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ทา่นทีส่าม นายวิชาญ     อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
มติทีป่ระชุม 
ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุติัเลือกนายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ  ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 

 

 
 
 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดแ้จง้ตอ่ที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑค์า่ตอบแทนกรรมการในปัจจบุนั แลว้เห็นวา่หลกัเกณฑค์า่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวมี
ความสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ของกรรมการ  และอยู่ในระดบัที่แข่งขันไดก้บักลุ่มธุรกิจเดียวกนั และสูงเพียง
พอที่จะดแูลและรกัษากรรมการที่มีคณุสมบติัที่ตอ้งการ จงึเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
 
 

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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 1. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
 - ประธานกรรมการ   50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการ     20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 2. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการบรษิัท 

 - ประธานกรรมการ   440,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการ     -ไมมี่- 
 3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 4. คา่ตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 - กรรมการตรวจสอบ   200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 
 5. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ 
 - ประธานกรรมการฯ       30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
 - กรรมการฯ          20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

   6. โบนสัจากผลการด าเนินงาน ปี 2561 และสิทธิประโยชนอ์ื่น   -ไมมี่- 
 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม จงึขอใหท้ี่ประชมุอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดงักล่าว 
 

จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 
 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม 

 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

  

 
 
 
 
 
 
 

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2562 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดแ้จง้ตอ่ที่ประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่
ประชมุผู้ถือหุน้พิจารณาและอนุมติัการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบัปี 2562 ดงัมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายพีระเดช   พงษเ์สถียรศกัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ  
2. นางสาววนันสิา  งามบวัทอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6838 หรือ 
3. นายพจน ์  อศัวสนัติชยั  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4891 หรือ 
4. นายสุวฒัน ์  มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8134   
และเสนออนมุติัก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัท เป็นเงินจ านวน  1,230,000 บาท 

ซึง่เป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา  ทัง้นีไ้มร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามที่ไดจ้า่ยจริง  
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซกัถาม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจงึขอใหท้ี่ประชุมอนมุติัแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
ดงักล่าว 

 
จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ 

 เสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ปะจ าปี 2562 ดว้ย
คะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 

 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามในเรื่องอื่นใด
หรือไม ่

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม ท าใหมี้ผู้เข้ารว่มประชุมดว้ยตนเอง 15 
ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ 69,472,720 และโดยการมอบฉนัทะ 21 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้  821,546,533 หุน้ รวม

เห็นดว้ย 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 891,019,203 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 891,019,253 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.5515 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ  

เม่ือไม่มีผู้ถือหุน้แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี ้อีกทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มี
ประโยชน ์และกล่าวปิดประชมุ 
   
ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 

 
 

ลงชือ่        ประธานที่ประชมุ 
( นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ ์) 

 
 

ลงชือ่ ___________________________ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 
            ( นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท ์) 
 

 
ลงชือ่                                                 ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
             ( นางสาวพรทิพยภ์า  ชีวเรืองโรจน)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


